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Dėl Žadeikio vietos. 
Nikei is po padu.
Ar tik jam vienam 

nežinoma ?
Mašinos ir darbas.
Prisiminimai.
J. B. Smelstorius ir 

St. Strazdas.

Rašo A. Bimba

Eina gandai, kad žadeikis 
pasitrauks iš “Lietuvos minis
tro” vietos Washingtone. Per
šasi Lozoraitis, peršasi Sidzi-

Prasideda varžybos. Jų pa- 
grindas: nikelis po padu.

Visą pagundą sudaro “už
šaldytieji pinigai, kuriais dis
ponuoja Lietuvos ministeris 
Washingtone”. Tų .pinigų ne
mažai.

Klerikalų s-pauda prašyte 
prašo, kad žadeikis dar nesi
trauktų. Ji bijanti Lozoraičio.

Jau ir dabar su Lozoraičiu 
VLIKas nesusikalba, o kas 
atsitiktų, jeigu jis paimtų i 
savo rankas tuos iš Lietuvos 
išvogtus ir Washingtone už
šaldytus pinigus?!

Puse milijono žmonių dalyvavo 
demonstracijose prieš S. Rhee
Seoulas. — Apie pusė mi- ■ tai pasidarė aišku, kad iš 

lijono žmonių, tarp jų tūks-1 to plano nieko neišėjo. Ka
tančiai, kurie atvyko iš už-1 dangi minios buvo tokios 
miesčio, dalyvavo demons-| didelės, tai policija neban- 
tracijoje prieš Rhee dikta
tūrinę valdžią. Oficiališkai 
tai buvo mirusio opozicijos 
vado Šiniči laidotuvės, bet 
laidotuvės buvo tik proga, 
kuria gyventojai pasinau- • 
dojo, kad išreikšti savo ■ 
priešingumą Rhee valdžiai. t> . i •. įKvtų Vokietija

Kad neleisti opozicijai i * . f •’
laidotuvėmis pasinaudoti, j raji’Hltl Vakartis 
pats Rhee kontroliuojamas I * \ . •
parlamentas perėmė laido- DcllĮftl IiaClZlTl<J 
tuvių surengimą, manant, 
kad tuomi jos bus pavers-

Mes kariniu pajėgu 
dabar nemažinsime
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris sakė 
spaudos konfer e n c, i j o j e, 
kad, nepaisant fakto, kad 
Sovietai mažina savo kari
nes pajėgas, ant 1,200,000 
karių, mes neplanuojame 
dabar savo karinių jėgų 
mažinti. Britanijos prem
jeras Edenas praeitą savai
tę pasakė, kad “būtų gerai, 
jeigu kiti pasektų Sovietų 
pavyzdžiu.” Jis tuomi tu
rėjo omenyje Ameriką, sa-

Berlynas.—Vokietijos (Ry- koma. Prez. Eisenhoweris,

dė jų išvaikyti.
Šiniči mirė kelios dienos 

prieš rinkimus. Kai kas įta
ria, kad Rhee turėjo ką 
nors bendro su ta patogia 

i mirtimi.

betgi, sakė, kad jis nemato 
reikalo atsakyti į tarybinį 
žingsnį panašiu žingsniu.

Prezidentas atsisakė įsi
maišyti į nesutikimus tarp 
Stasseno ir Dulleso. Stas- 
senas sakė, kad tarybinis 
nusiginklavimas yra žings
nis link taikos; Dulles sa
kė, kad nieko panaašus nė
ra. O Eisenhoweris pavar
tojo savo seną per spaudos 
konferencijas vis kartoja
mą dėsnį, kad jis “į asme
niškus ginčus nesimaišo.”

tos Rhee valdžiai draugiu-i tų) demokratinės respubli- ——- —- ;
Bet kada šimtą-1 l<oS, kabineto komitetas DaktarąVO 39 m., praVCOe 7.000gomis.

tūkstantinės minios prade-; Vokietijos vienybę atsi- 
jo plaukti į miesto centrą, kreipė . į Bonnos (Vakarų 
šaukti anti-Rhee sloganus, I Vokietijos) valdžią su ragi-

operacijų, bet jis nėra daktaras

visiem Kipro salos gyventojam
Nicosia. — Britai prade-Nicosia. — Britai prade- Britai tikisi, kad su tuo 

jo registruoti visus Kipro registravimu jie galės leng- 
salos vakarinės dalies gy- viau kontroliuoti naciona- 
ventojus. Visi civiliniai gy
ventojai virš 12 metų am
žiaus gaus tam tikras re
gistravimosi korteles. Re
gistracijai pasibaigus va
karinėje salos dalyje, ji bus 
pravesta ir likusioje.

K'inigą Draugas 
“(’hi'iiščiovui nežinoma

1 Ii ką Bažnyčios socialiu 
trina”.

Bet ar tik vienam Chruščio
vui .ji “nežinoma”? Kam gi iš 
tiesų .ji yra žinoma?

Nežino .jos nė patys katali
kų bažnyčios kunigai.

Vergijos laikais katalikų 
bažnyčia palaikė vergiją. Bau
džiavos laikais .ji palaikė bau
džiavą. Kapitalizmo laikais.ji 
galvą guldo už kapitalizmą.

Kitokios .socialinės katalikų 
bažnyčios doktrinos juk nie
kur niekas dar nematė.

Well, kitas gali .pasakyki: 

 

.Ji ją turi, ale iki šiol neturė
jo progos praktikoje 
pasirodyti.

Nesąmonė.
bažnyčiai buvoX’mtai ir tūks

tančiai. Juk , ais senais lai- 
/ kais .ji valdė* visą civilizuotą 

pasaulį. O viso labo davė tik
tai išnaudojimą, priespaudą ir 
k ru v i n ą i ą I n k v i z i ei j ą.

Kata-

su ja

Egipto laikraštis sako, kad 
kvaila. nepripažinti Kiniją

Kairas. — Egipto laikraš
tis “Al Kahira” (“Kairas”) 
sako, kad Vakarų politikai 
yra idiotai, jeigu jie mano, 
kad gali amžinai ignoruoti 
Liaudies Kiniją. “Al Kahi
ra,” laikraštis, kuris stovi 
arti Nasserio valdžios, sa
ko:

“Ką jie mano, tie Vakarų 
idijotai, kad jie gali igno
ravimu nustelbti faktą, kad 
egzistuoja tokia didžiulė 
Kinija? Mes, egiptiečiai, 
ne tik neignoruojame Kini
jos, bet dabar plačiai su ja 
prekiausime, nors tas ne
reiškia, kad mes sutinkame 
su vidujine Kinijos politi
ka. Mes tik esame realis
tai, kurie skaitomės su gy
venimo faktais.”

i nimu, kad būtų ištrintos 
nacizmo liekanos. Komite- 

I tas sako, kad Vakaru Vo- 
j kieti ja prisidėtų prie kraš
to vienybės, jeigu ištrenk
tų iš atsa k o m i ,n g ų vietų 
pro-nacinius, militaristinius 
ir antisemitinius elemen
tus.

To komiteto pirmininkas 
Dr. Wilhelm Gimus sako, 
kad žymūs karo kriminalis
tai laisvinami Vakaruose, 
tuo tarpu, kai kalėjimuo

se sėdi nemažai socialistų ir 
demokratų. Gimus sakė, 
kad politinė amnestija Va
karų Vokietijoje turėtų bū
ti pravesta.

Rinkimai Italijoje

rų, teisingų* darbininkiškų 
straipsnių. Energijos jam ne
trūko.

Apart laikraštininko, J. B. 
Smelstorius buvo dar ir poe
tas—pasakysiu, vidutiniai ge
ras poetas. Man jo eilėraš
čiai patikdavo. Jis jų yra su
kūręs nemažai. Kai kurie bu
vo labai kovingi. Daugumoje

tai jo poezija, tačiau, buvo sen- 
apie darbą tokiomis timentalinga — apie meilę, 

j apie gamtą.
Visgi, man atrodo, kas. nors 

kada nors, giliau studijuoda
mas lietuviu tautos grožinės 
literatūros istoriją ir į ją 
Amerikos lietuvių indėlį, tu
rėtų nepamiršti ir J. B. Smels- 
toriaus paminėti.

Visi daviniai seniai rodo, 
kad ne tik Tarybų Sąjungoje, 

* ' bet Anglijoje ir visoje Euro
poje darbininko darbas nėra 
toks labai išnašus, kaip ame
rikiečio darbininko, 
kalbama
pat mašinomis.

Klausimas yra skubos ir 
Įtempimo. Niekur kitur dar
bininkas nėra priverstas dirb
ti taip įtemptai ir skubiai, 
kaip Amerikoje. Tai visiems 
seniai žinomas faktas, bet juo 
netiki Bostono menševikų lai
kraštis. Neapsimoka nė 
(lyti ji Įtikinti.

ban-

lietu-
1910

Paėmiau ir pavarčiau 
vių socialistų leidžiamą

B metų “Kovą”. Ją redagavo J, 
> B. Smelstorius. Įdomu pasi

skaityti. Aš tais laikais tebe
buvau Lietuvoje. Todėl tą se
ną pažangiečių laikraštį man 
skaityti dar įdomiau.

Su Smelstoriumi susipažinau 
ir susitikau tiktai jau po 1917 
metų revoliucijos. Jis jau visa 
galva buvo paskendęs lietu- 

zviškame menševizme. Visiškai 
JT kuvo nebesukalbamas.

Bet tais laikais, kai jis re- 
dagavo “Kovą”, Smelstorius 
buvo gana smarkus pažangie
tis. Jis yra davęs visiškai ge-

Toje pačioje “Kovoje” ’ ra
dau nemažai eilėraščių ir S. 
Strazdo, šiandien visiškai po
litiniai sugedusio ir išsigimu
sio žmogaus, kreizavojančio 
“Keleivio” špaltose. Bet tais 
senais laikais, reikia pasaky
ti, ir Stasys Strazdas rašė- 
kūrė labai kovingai. Jo eilė
raščiai liepsnote liepsnoja 
gražiomis, darbininkiškomis, 
revoliucinėmis idėjomis.

Skaitydamas tų laikų Straz
do eilėraščius, pagalvojau: 
Ar kada nors šis žmogus dar 
prisimena tas gražias idėjas, 
kurias jis savo eilėraščiuose ir 
straipsniuose gana gabiai puo
selėjo Amerikos lietuviuose 
darbininkuose ?

Minneapolis. — Daktaras 
Davis Stern, kaip jis čia ži
nomas, daktaravo Minneso- 
toje nuo 1919 metų, priva
tinėje praktikoje ir per 
paskutinius aštuonerius 
metus kaip valstijos chi
rurgas įvairiose instituci
jose. Jis pravedė 7,000 sėk
mingų operacijų. Bet da
bar pasirodė, kad jis ne 
daktaras, . niekad negavo 
daktaro laipsnio, nors 1907-

ais metais trumpą laiką 
lankė New Yorko universi
teto medicinos mokyklą.

Nors nuo Sterno dabai 
atimtos visos daktaravimo 
teisės, jis nebus baubtas. 
Kai kurie daktarai net sa
ko, kad jam reikėtų duoti 
gydytojo laipsnį, nes jis 
yra gavęs daug patyrimo ir 
dabar yra pilnai geras gy
dytojas.

“Pravda” ragina eks-karius 
apsigyventi Vakaru Sibire

Maskva. — “Pravda” sa- 
kad demobilizuotieji kariai 
turėtų eiti kolonizuoti apy
tuščius Vakarų Sibiro, Ka-

R'in Jori-i RorriQ? z.achstano ir Tolimųjų Ry- dlldOIlcl ItOfilld. įų p]otus# Reikia bent pu- 
Roma. — Sekantį sekma- sės milijono jaunų energin- 

dienį visoje Italijoje vyks 
visų miestų savivaldybių 
rinkimai. Jų laukiama 

'beveik tokiu pat di
deliu susidomėjimu, kaip 
parlamento rinkimų, nes 
jie rodo besikeičiančius par
tijų jėgų santykius.

1952-ais metais savivaldy
bių rinkimuose galiavo re
akcininkų pravestas įstaty
mas, kad partija, kuri gau
na daugiausia balsų, auto
matiškai gauna du trečda
liu vietų miesto taryboje. 
Tokiu būdu Romoje krikš
čionys - demokratai, gavę 
.daugiausia balsų, valdė 
miestą, nors sudėjus komu
nistai ir kairieji socialistai 
turėjo daugiau balsų.

Tas įstatymas parlamen
te dabar atmestas, galioja 
proporcinių rinkimų įstaty
mas. Ir klerikalų spauda 
pripažįsta, kad yra galimy
bė, jog komunistų - socialis
tų koalicija gali užvaldyti 
Romą. Bolognoje, kurios 
burmistras (majoras) yra 
komunistas Dozza, 
čionys - demokratai 
smarkią kampaniją, 
sindami tikintiesiems, kad 
jie bus ekskomunikuoti, jei
gu balsuos už komunistus

Smarki priešrinkiminė 
kampanija vyksta ir kitose 
Italijos dalyse.

tų plotus. Reikia bent pu-

krikš* 
yeda 
gra-

Roma. — Ex-prezidentas 
Truman lankėsi Neapolyje.

gų žmonių per 1956-1957 m. 
laikotarpį, sakė “Pravda.”

Maskvos laikraštis “Mas- 
kovskaja Pravda” atspaus
dino eilę laiškų nuo jaunų 
naujakurių, kurie apsigyve
no Sibire. Jie tuose laiš
kuose neslepia fakto, kad 
gyvenimas, kaip visų nau
jakurių, iš pradžios sun
kus, bet jis įdomus, įkve
piantis ir jauniems žmo
nėms tinkamas.

Kongresas nuspręs, ar mes 
mokėsime 4 centus laiškui

Washingtonas. — Kon
greso pašto reikalų komi
sija jau priėmė nutarimą, 
kad paprasto laiško per
siuntimo kaina bus pakelta 
nuo trijų centų iki keturių 
ir oro pašto laiško persiun
timas nuo šešių iki septynių 
centų. Dabar pats Kongre
sas turės nutarti, - ar tas 
pakėlimas praeis.

Paštas skundžiasi, ' kad 
jis turi kasmet $470,000,000 
nedateklių. Jeigu laiškų 
persiuntimo kainos būtų 
taip pakeltos, kaip tai siūlo 
komitetas, tai paštas, kaip 
apskaičiuojama, gautų 430 
milijonų dolerių daugiau 
įeigų, kas beveik išlygin
tų deficitą.

Pakėlus kainas laiškų 
persiuntimui, proporciona- 
liai būtų keliamos ir laik
raščių persiuntimo kainos.

Nei vienas nei kitas nėra 
diplomatas iš pašaukimo...

Paryžius. — Laikraštis 
“Figaro” pasakoja, kad 
Molleto vizito Maskvoje 
metu jis vieną kartą, gan 
aštriai susikirto su Chruš
čiovu. Chruščiovas įpykęs 
jam sakęs: i

“Jūs galite šaipytis, pone 
Molliet, kiek norite, iš ma
no atvirumo. Aš atviras, 
nes nesu diplomatas, nes 
esu iš pašaukimo angliaka
sys ir valstietis .. ”

Mollet, kuris buvo pra
džios mokyklos mokytoju ir 
prieš tai darbininku, atsa-

laimėjo daliną 
senatv. pensiją

New Yorkas. — Sociali
nio Saugumo (Social Secur
ity) administracijos tvar
kytojas Peter J. Hoegen po 
ilgo apklausinėjimo nutarė, 
kad negalima visai atimti 
senatvės pensijas nuo Fos- 
terio, Mindelio, Bittelmano, 
Wagenknechto ir trijų ki
tų senų komunistų.

Jie mokėjo socialinio sau
gumo mokesčius dirbdami 
Komunistų partijai ir nuo 
jų pensijos keletas mėnesių 
atgal buvo atimtos, kadan
gi jie dirbę “svetimai agen
tūrai.” Hoegen dabar nu
sprendė, kad jie turi gau
ti pensiją remiantis nuo
statu, kad negalima keisti 
sutartį, kuri padaryta dau
giau kai ketveri metai at
gal, tai yra, prieš 1952 m. 
Kitaip sakant, Fosteris ir 
kiti gaus pensijas remian
tis mokėtais taksais iki 
1952 m. Iki šiol gavęs $91.- 
50 mėnesiui, Fosteris da
bar gaus tik 80% to.

Hoegen tokiu būdu ne
sprendė principiniai, a r 
darbas Komunistų partijo
je yra darbas “svetimos 
valstybės agentūroje.”

listus ir jų pogrindinę te
roristinę orgamizaci ją 
EOKA, kuri statosi tikslu 
ginklu išvaryti britus iš 
Kipro.

Britai taipgi įsakė kiprie- 
čiams pašalinti visus pro- 
graikiškus sloganuš, plaka
tus ir užrašus nuo priva
tinių namų ir stačiatikiškų 
bažnyčių.

Londone sustiprinta sar
gyba dar vis saugo princą 
Filipą, karalienės vyrą, bu
vusį Graikijos princą. Ki- 
priečiai nacionalistai yra 
sudėję priesaiką / nubausti 
jį už išdavystę.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Yorkas. — “Daily 
News” sakosi turįs patiki
mų žinių, kad Tarybų Są
junga pakvies Amerikos 
generalinių štabų viršinin
kus apsilankyti ir susipa
žinti su TSRS karinėmis 
jėgomis.

Taipgi daug kalbama apie 
Žukovo galimą vizitą Ame
rikon.

Buenos Aires. — Prasi
dėjo valstybinio transporto 
darbininku streikas. Strei
kuoja geležinkeliečiai, au
tobusų vairuotojai ir t. t. 
Valdžia paskelbė, kad visi 
streikieriai randasi po 
rine jurisdikcija ir jie 
bausti karinių teismų, 
gu negrįš į darbą.

Washingtonas. — Amal- 
gameitų suvažiavimas pri
ėmė rezoliuciją, kurioje rei
kalauja, kad suvienyta 
AFL-CIO pradėtų vykdyti 
gyveniman, ką užsibrėžė: 
organizuoti neorganizuotus.

ka
bus 
jei-

‘ Aš irgi galiu būti atvi
ras, nes ir aš, dėkui Die
vui, nesu diplomatas, o iš 
pašaukimo darbininkas ir 
pradžios mokyklos mokyto
jėlis. ..”

Izraeliečiai neuždraus 
kaimams augint kiaules

Jeruzalė. — Religinės Iz
raelio partijos reikalavo, 
kad būtų uždrausta kolek
tyvams ir pavieniams vals
tiečiams auginti kiaules, 
kadangi žydų religija drau
džia kiaulienos valgymą. 
Religines partijas parėmė 
dešinės pasaulietiškos par-

Bet socialdemokratai, kai
rieji socialistai, komunistai 
ii” laisvamaniai 55 baisais 
prieš 29 parlamente tą siū
lymą atmetė. Kiaulininkys
tė, sako Izraelio spauda, 
paskutiniu laiku vaidina 
svarbią rolę krašto ūkyje.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Tokyo. — Apie 12 minu
čių po to, kai amerikiečių 
vandenilinė bomba tapo iš
sprogdinta Pacifike, jau- 
Japonijos mokslinių stočių 
seismografai rekordavo lyg 
labai silpną žemės drebėji
mą. Tai buvo to sprogimo 
aidai.

Amerika maišos vidujinėje 
Italijos unijy politikoje

Roma.— Komunistu laik
raštis “Unitą” sako, kad 
Amerikos Informacijos tar
nyboj (USIA) sunkveži
miai duodami anti-komu- 
nistinėms unijoms, kad 
juos naudoti priešrinkimi
nėje kampanijoje. .Taip, 
pavyzdžiui, dokumentiniai 
patvirtinta, kad USIA iš 
Romos atsiuntė sunkveži
mius į Fiat fabrikus Šiau
rės Italijoje ir tie sunk
vežimiai su garsiakalbiais 
agitavo prieš kairiečių va
dovaujamą Generalinę dar
bo konfederaciją.

Amerikos fondai taipgi 
kaip nors patenka į anti
komunistinių unijų rankas 
ir jie naudojami lapelių 
spausdinimui, brošiūroms ir

Tie dokumentai

Columbia universitetas 
sugrąžino Lenino ir M. 
Gorkio dokumentų eilę

New Yorkas. — Po pir
mo pasaulinio karo Colum
bia universitetas nupirko 
Paryžiuje pas rusus balta
gvardiečius svarbius Leni
no ir Gorkio rankraščius, 
kuriuos tie baltagvardiečiai 
išsivežė,
iki šios dienos radosi Co
lumbia universiteto rusiš
kame institute. Tarybų Są
junga pakartotinai prašė 
tų dokumentų, žadėjo juos 
pirkti, bet Columbia atsi
sakė derėtis.

Dabar Columbia univer
sitetas skelbia, kad tie do
kumentai grąžinami Tary- • 
bu Sąjungai. Atsilyginda
ma, Tarybų Sąjunga siųs 
Columbia universitetui vi
sokius mokslinius žurnalus 

[ir kitokius leidinius.

Kairas. — Nasseris vyks 
Pekinga'n.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vešu
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IŠBANDYTA
ANDAI TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybės parei

gūnai paskelbė, jog toji šalis jau surado priemones, kai]) 
iš lėktuvo paleisti hydrogeninę bombą.

Tuo pasakymu pas mus nieks neabejojo. Visi suti
ko, kad tai galima ir kad tarybinė šalis tai atliko.

Bet Amerika dar nebuvo tų priemonių išbandžiusi.

ninę bombą Vadinasi, tuo atžvilgiu

Praėjusi pirmadienį buvo, pagaliau, parodyta, kad 
ir Amerika surado priemones, kai]) tai-nudaryti: Paci- 
fiko okeane buvo išmesta hydrogeninė bomba iš lėktuvo. 
Nebuvo tai labai didelė bomba, sakoma, bet užtenkamai 
didelė, kad sunaikinti miestą su jo apylinkėmis.

Taigi mūsų šalis jau pasivijo Tarybų Sąjungą hy
drogen i nes bombos išmetime iš lėktuvo srityje.

ĮVAIRUMAI
“Kova slėnyje”- įdomus 

filmas apie Egiptą
V1LN1US.—Pažangusis kino 

menas vis tauriau tarnauja 
taikos reikalui. Nežiūrint ku
rioje pasaulio valstybėje būtu 
sukurtas filmas, tačiau jei jis 
išreiškia paprasto žmogaus 
troškimus, toks kūrinys, be 
abejo, turi reikšmę tolesniam 
tautu ir šalių suartėjimui, kul
tūrinių ryšių stiprinimui.

Per pastaruosius dešimtme-

susikūrė ir išaugo nacionalinė 
kinematografija. Atskiri en
tuziastai, karštai mylį savą
ją tėvynę ir liaudį, ėmėsi ki
nematografinių priemonių pa
galba papasakoti teisybę apie

broliams. Jis — aktyvus ko
votojas už savosios liaudies 
laisvę. Tiesa, šioje kovoje jis 
kol kas vienišas. Tamsūs, len
gvai suvedžiojami ir paperka
mi kaimiečiai dar nėra pakan
kamai sąmoningi, kad sugebė
tu vieningai stoti j kovą prieš 
išnaudotojų savivaliavimą. Ti- 

finalu, 
•iešai ir 

moral iš- 
stiprūs. 

kovojant 
negalėjo 

1 atliekąs 
aš-šarifas 

ir tai žavi

iu žiūrovas ir filmo 
Nors 1 
nugalėti, 
kai ji
žiūrovui aišku, 
pavieniui, 
būti, 
aktorius
vaidina santūriai,

Kai p r
tačiau 

dar 
jog, 

kitaip ir 
A chm ado rolę 

Omaras ;

žmogaus gyvenimą žiūrovą.
! kapitalistiniame pasaulyje.

Tarybiniai žmonės yra gė-! 
įėjėsi talentingais, kupinais 
rūsčios gyveni m,o tiesos italų 
kinematografijos kūriniais: gi
lų Įspūdi mūsų žiūrovams pa- 

. liko indų, prancūzų, meksikie
čių, japonų filmai.

šiuo metu tarybiniai žmo
nės susipažįsta su Egipto ki
nematografija.

Jauna, vos dvidešimt penk
tus metus einanti artistė Fati- 
na Chamama suikūrč giliai 
psichologini Amali paveikslą, 
žiūrovą patraukia jos švelni, 
tyra meilė Achmadui. Amali 
negali palaužti nei tėvo, nei 
Rijad-bėjo grasinimai bei pra
šymai. Ji lieka ištikima myli
majam; su juo ji praleidžia 

I pavojingiausias jaunuolio gy-
__ pirmasis I venime valandas; su juo ji pa- 

kuriuo i s,r.YŽusi dalintis ir džiaugs- 
'• Imais, ir nelaimėmis.

Atmintin Įstringa ir Achma
do tėvo paveikslas, sukurtas 
žinomo artisto Abdalis - Varis

mclodin- 
Autoriai 
nūdienio

dės Anužis, Jadeųkus, Va
siliauskas ir kiti buvo pa
skirti grandininkais. Kiek
vienai grandžiai Venckus 
duodavo konkrečią užduotį, 
nustatydavo darbo laiką. 
Baltmiškio penkių statybi
ninkų grandis gavo užduo
tį pastatyti kolūkiečiui Do
markui gyvenamąjį namą. 
Per penkias dienas buvo 
uždėtos gegnės. Pernai ko
lūkis pirmą kartą augino 
kukurūzus. Statybinei bri
gadai kolūkio valdyba iškė
lė uždavinį pastatyti dvi 
siloso tranšėjas. Šiai staty
bai vadovavo pats brigadi
ninkas. Gavo tipinį projek
tą. Nors jį sudarė ir moks
lo žmonės, bet Laurynui 
projektas nepatiko. Pastatei 
tranšėjas lauke, ir žiemos 
metu per šalčius ir pūgas

Šis tas iš šen ir ten , 
55,000,060 džiovininkų 
Nacionalės Tuberkuliozės 

(džiovos) asociacijos pir
mininkas daktaras James 
E. Perkins sako, kad mūsų 
šalyje randasi net 55 mili
jonai džiovininkų, kas reiš
kia, — apie trečdalis mūsų 
šalies gyventojų.

Tas skaičius yra labai 
didelis ir tikrai būtų kata
strofiška padėtis, jeigu mes 
tiek tikru džiovininku tu- *- C

retume. Laimei taip nėra. 
Medikai džiovininkais va
dina visus, kurie pas sav 
neša gyvus džiovos bacilos,, 
mikrobus.

Bet tas nereiškia, kad jie 
serga džiova. Tik kokie 
penki nuošimčiai Amerikos

t '
Asr. Tėvas — sudėtingas cha
rakteris. šeimininko akivaiz
doje Achmado tėvas—paklus
nus tarnas, pašos užgaidų 
vykdytojas. Kaimiečių aki
vaizdoje — mėgstąs didžiuo
tis sūnumi, savo paguoda ir 
užtarėju. Nors ir žinodamas 
turčių klastas, Achmado tė
vas netiki, jog paša gali jį 
neteisingai apkaltinti ir nu
teisti mirti.

Ryškūs ir išnaudotojų kla
sės atstovų paveikslai. Filme 
—jų du: paša ir jo giminaitis 
Rijad-bėjaš. šiuose, žmonėse 
įkūnytas ir gobšumas, ir žvė
riška neapykanta liaudžiai.

Filme gausiu ir Egipto na
cionalinės muzikos, 
gų, gražių dainą, 
plačiai vaizduoja
kaimo buitį, vestuvines apei
gas, šokius, žiūrovas gėrisi ir 
senovės architektūriniais pa
minklais, kurių fone vystosi 
veiksmas. Reikia ] 
jog kiekviename kadre, 
no jo, epizode 
mas kruopštus operatoriaus 
Achmedo Chiuršido darbas. 
Aukštui profesionaliu lygiu nu
filmuoti ir žmonių stambūs 
planai, ir peizažai, ir archi
tektūriniai paminklai.

Galima nurodyti, jog kai 
kurie charakteriai, kai kurios 
atskiros scenos filme nepilnai 
išbaigtos ir išspręstos. Tačiau 
visumoje “Kova slėnyje” tai 
puikus realistinis filmas. Jis 
supažindina respublikos dar
bo žmones su Egipto liaudimi, 
jos troškimais ir viltimis.

A. Vesulas

pasakyti, bėgiok siloso. Nepetenkinoi žmonių dabar apserga džio- 
- see- kolūkinio statybininko ir va> ir tik maža dalis to nuo- 

n Vui»t,a ' y* .. y*_ _ JY*_ T iryškiai nyito- stogas. Kiekvieną kartą . gimčio nuo džiovos dabar 
miršta. Dauguma žmonių 
pagydomi nuo džiovos.

Kiekvienais metais 100,- 
000 žmonių aktyviai apser
ga džiova, tai yra, jų užsi
krėtimas pavirsta liga (už
sikrėtę, kaip sakyta, yra 
net 55,000,000). Dabartiniu 
laiku šalyje randasi apie 
400,000 džiovininkų.

Daktaras Perkins kalbė
jo džiovos medikų ir vei
kėjų suvažiavime, kuris da
bar vyksta New Yorke.

raugiant silosą reiktų jį ar
dyti. Juk tai atimtų nemaža 
laiko, tektų stogą lopyti. 
Venckus, padedamas prity
rusio kolūkio meistro Bari- 
so, paruošė naują siloso 
tranšėjos projektą. Valdyba 
jam pritarė.

Vienu galu tranšėja rė
mėsi į karvides. Toje vieto
je buvo durys. Dabar šėrė- 
jos, neišeidamos iš karvi
dės, ima silosą ir tąioj pat 
duoda jį karvėms. Šią vasa
ra Venckus mano iš tranšė
jos karvidėn įvesti bėgius 
— nereiks siloso nešioti.

Originaliai buvo išspręsta 
ir stogo problema. Jis iškel
tas keliais metr. aukščiau. 
Viename jo šone įrengtos 
trys angos. Per jas žalioji 
masė patenka į tranšėją. 
Tuo statybininkai nušovė 
du zuikius: uždengė tran
šėją, įrengė pašarų sandėlį, 

i Tarpas tarp siloso ir stogo

su 
respilblikos

Ar dabar nereikėtų susitarti su Tar. Sąjunga, kad 
nei atominių nei hydrogeniniu bombų ateityje neeksplio- 
duoti ? Ar nereikėti] dabar uždrausti bet kokių atominių ; egiptiečiu filmas, 
ginklų ekspliodavimą pratinu.! tikslais? ; susipažįsta mūsų

Juk visa tai skleidžia atmosferoje nuodus—labai pa- žiūrovai, šį reali .
vėjingus nuodus, kurie šen ir ten anksčiau ar vėliau pa- meninio ir idėjinio lygio’filmą 
lies žmonijos gyvybinius reikalus. :pastatė režisierius Josefas as-

Mums atrodo, kad atominių ir hydrogeniniu bombų , šachimas pagal Ali Zakani 
j scenarijų. Autoriai nelinkę 
gražinti tikrovės; jie rodo gy
venimą tokį, kokį mato nūdie- 
nmiame Egipte. Filme 

, džiama aštri klasių

Buvusio kareivio grįžimas į
DEBATAI

PRAĖJUSĮ pirnuulirni Miami. 
Stevensonas su K e fa uvėri u. Abudu 
kad gauti nominaciją kandidatūrai i Jungtini)] Valstijų j tančiųjų valstiečių — 
prezidentus.

Debatavo ji-adu televizijos ir radijo studijoje, iš kur 
buvo jų kalbos transliuotos.

Po debatų daugelis žmonių pradėjo išmetinėti, saky
dami. kad debatininkai juos nuvylė, kad debatuose neiš
kilo nieko įdomaus, nieko sukeliančio juoką ar “ką nors

matome

atskle

kaime

Kretingos srities kaimą
Pirmininkas buvo smar

kiai įnikęs į gamybinį pla
na ir beldimo i duris neiš
girdo. Antrą kartą pabeldė 
garsiau ir atkakliau. Bo- 

žinios, I leslovas Gūžė, nepakelda-

i troškimą išsivaduoti iš
i lio pašos priklausomybės. Do-
I uiėms žmonėms nepadeda 
jaunuolio Achmado

! Įgytos universitete. Cukrines Į mas akių, prątarė: 
nendres, kurias vargšams pa
vyko užauginti tik mokyto 
Achmado patarimų dėka, 
gobšus paša ir jo giminaitis 
užtvindo vandeniu, žūna pa
prastų žmonių sunkaus darbo

visaga-

Mums atrodo, tokia kritika, taikoma deba tin inkams, 
nėra kritika. Juk turime suprasti, kad tiek Stevensonas, 
tiek Kefauveris yra demokratų partijos nariai ir veikė
jai, 
tys turėtų daugiau supulti, o ne skirtis.

0 vis dėlto ir tarp jų buvo skirtumų kai kuriais demaskuoti šeichas — seniau- 
i, siūlo, kad Amerika slas žmogus kaime.

Jeigu tai]), tai savaime suprantama, kad ir jų min- į vaisiai.
šį niekšingą ’darbą bando

klausiniais. Stevensonas, 
pradėtų veikti už tai, idant atominių ir hydrogeniniu 
bombų -ekspliodavimas pratimų tikslais turėtų būti visa
me pasaulyje uždraustas.

Tiesa, abudu demokratų lyderiai prašliaužė p.ro dau
gelį svarbių klausimų, jų neliesdami. Atrodo, kad jiedu 
nėra skaitę (o. jei skaitė, tai gal pamiršo) debatus, ku-' 
riuos prieš arti šimtą meti] turėjo Lincolnas su Doug- 
lasu.

Kabinetan tvirtu karišku 
žingsniu įžengė jaunas, vi
dutinio ūgio kresnas vyru
kas. Veidas degė sveiku 
raudoniu. Atsistojęs ra
miai, vaikinas skambiai at
raportavo:

— Demobilizuotas Armi
jos karys Laurynas Venc

. Jis aklas,
j vaikšto lydimas berniuko Na-
2 fi, bet didelė gyvenimo patir-1 kus atvyko į kolūkį... 

lis padeda jam nustatyti kal
tininką.

Nuo kariško raporto Bo-

šosi dirbti vidaus įrengi
mus, langus, duris. Kaip 
pats žiūrėtum į tai, jpi ta
ve brigadininku paskirta
me?

Laurynas galvojo. Pir
mininkas pamanė, i 
nenori ant savo pečių užsi
krauti vadovavimo naštą, 
ir ėmė raminti:

Barisa turi didelį patyri
mą, tau padės. Na, kaip? 
Duok šen ranką.
— Sutinku, — pratarė 

Venckus, tiesdamas kietą 
delną. —• Dirbsiu, kaip pri
dera buvusiam Tarybinės 
Armijos kariui.

kad iis’ 1 1c /? i užpildomas šakniavaisiais,
III 117C1. t . .pelais. Tai užtikrina silosui

Rūstūs senojo išmin- leslovas Gūžė krūptelėjo ir 
čio žodžiai verčia sudrebėti ti- pakelė akis. Venckus stovė-

SPAUDA TARYBŲ SĄJUNGOJE
KAS METAI gegužės 5 d. Tarybų Sąjungos spauda 

padaro savo apžvalgą, nes ta diena yra spaudos diena, 
kadangi prieš 44 metus tą dieną pasirodė pirmas “Prav- 
dos” numeris-

Šiemet gegužės 5 d. Tass paduoda tokių davinių apie 
tarybinę spaudą:

“Jeigu iki Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos "J.. 
Rusijoje buvo leidžiami 859 laikraščiai bendru kartiniu Į 
2.7 milijono <‘gzempliorių tiražu, tai 1955 metais ėjo 
7,246 laikraščiai, o jų kartinis tiražai pasiekė 48.7 mili
jono egzempliorių. Šiandieninis “Pravdos” tiražas žy
miai viršija visų laikraščių, leistų ikirevoliucinėje Rusi
joje, kartinį tiražą.

kruosius nelaimūs kaltininkus 
—pašą ir jo giminaitį Rijad- 
bėja. Bijodami, kad šeichas 
jų neišduotų, turtuoliai sene
lį nužudo, o žmogžudyste ap- 

| kaitina Achmado tėvą, klusnų 
savo pavaldinį ir užgaidų vyk- 

įdytoją. Teismas, ištikimai tar
naudamas valdančiųjų intere
sams, o ne tiesai, nuteisia do
rą, niekuo nekaltą žmogų

Nauj ą j į brigadininką 
statybininkai sutiko gan at
sargiai: dar jaunas juos 
mokyti, tegu pats pirma pa
rodo savo rankas, ko jos 

! vertos. Venckus tai pastė

“TSR Sąjungoje 1955 metais buvo leidžiami daugiau 
kaip dviejų tūkstančių pavadinimų žurnalai, periodiniai 
bloknotai su 361,347 tūkstančių egzempliorių metiniu ti
ražu 51 kalba. Eina šimtai Įvairių žurnalų—politinių, 
socialiniu-ekonominiu, gamtos mokslu, technikos, žemes 
ūkio, medicinos, literatūros-meno žurnalų ir t. t.

“Praeitais metais pradėta leisti apie 60 naujų
J u nost j, ” “ I nostra na j a

zur- 
1 i tenalų. Jų tarpe— 

ratura,” ‘Zdorovje
“Žymų užmojį įgavo knygų leidimas. Visasąjungi

nių knygų rūmų duomenimis, TSR Sąjungoje Tarybų 
valdžios metais išleista 1,268 tūkstančiai knygų. Jų ti
ražas viršijo 18.2 milijardo egzempliorių. Knygos išleis
tos 122 kalbomis, tame tarpe 86 TSRS tautų kalbomis.

4 Nemirtingi Markso, Engelso, Lenino veikalai yra 
komunistų ir darbininkų partijų, visos pažangiosios žmo
nijos idėjinis lobynas. Nuo 1917 iki 1956 m. K. Mark
so ir F. Engelso veikalai Tarybų Sąjungoje išėjo 67 kal
bomis bendru 68,838 tūkstančių egzempliorių tiražu. Per 
tą patį laikotarpį V. I. Lenino veikalai išleisti 82 kalbo
mis bendru 289,770 tūkstančių egzempliorių tiražu.

i mirti.
Vaizduojamoji kova—kupi

na tragizmo. Jis slypi ir žmo
nių tarpusavio santykiuose, 

piau filmo pradžioje mes ma
tome vieną prie antro links
tančius Achmadą ir Amali. 
Pašos duktė Amali dar vai
kystėje pamilo bėdžiaus vai- 

! ką Achmadą, bet jų jaus
mams pilnutinai pasireikšti 
trukdo Amali tėvas ir gimi
naitis, biją suartėjimo su vals
tiečių klase. Tik p.o ilgų kan
čių ii- didelių pergyvenimų 
jaunuolis ir mergina gali drą
siai mylėti vienas kitą.

Šiame egiptiečių filme 
tome Įvairius žmones ir 
rius jų charakterius.

Pagrindinis veikėjas — Ach- 
madas. .Jis — jaunas, ryžtin
gas, drąsus, iš visų jėgų sten
giasi padėti vargstantiems

ma-

jo ramiai.
— Sėsk, pakalbėsim. Ge

rai padarėte, kad į kolūkį 
sugrįžote. M u m s reikia 
darbščių, sąžiningų žmo- bėjo, bet apsimetė, kad toks
nių. Ko armijoj pramokai? atžagarumas jo nejaudina.

Venckus mėgino stotis. Jis dirbo tylėdamas ir žiū- 
Rankos. mostu pirmininkas 
paprašė sėdėti.

— Išvažiavau neaptašy
tas jaunuolis. Maniau, kad 
visą amželį teks be aniąto 
pragyventi. O Armijoj iš 
manęs padarė žmogų, - pa
sididžiuodamas tarė Venc
kus, -— Aš dailidė.

— Vadinasi, statybinin
kas. Tokių žmonių mums 
reikia, — ir pirmininkas 
papasakojo demobilizuo
tam kariui, ką kolūkis nu
veikė ir ką mano daryti 
statyboms išplėsti.

— Kolūkyje pastatėme 
daugiau kaip porą dešim
čių visuomeninių pastatų, j 
pirmieji kolūkiečiai persi
kėlė į centrą ir apsigyveno 
naujuose namuose. Turime 
mes neblogą * brigadininką 
Barisa, bet jis penkiasde
šimt metų pragyveno, pra-

“Kasmet daugiau išleidžiama grožinės literatūros. 
1951-1955 metais grožiniai kūriniai buvo išleisti 1,107 
milijonų egzempliorių tiražu. Vidutinis, vienos knygos 
tiražas 1955 metais palyginti su 1913 metais padidėjo 
penkiolika kartų.

“Tarybų valdžios metais TSR Sąjungoje išleistos 
1,731 užsienio autoriaus 14,583 knygos., Leidinių tiražas 
—371.5 milijono egzempliorių. 1955 metais 32 kalbomis

Gegužės (May) 25, 1956 buvo išleisti 45 užsienio šalių rašytojų kūriniai.”2 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt

rę jo, kokia vaga brigadoje 
teka gyvenimas. Jis slinko 
lėtai iš seno nustatyta, sta
tybininkams įprasta tvar
ka. Vieni ateina į darbą 
anksti, sėdi dirbtuvėse ir 
pypkiuoja, postringuoja, 
laukia kitų. Pietauja ilgai, 
po pietų renkasi lėtai. Venc
kus, pasitaręs su partine 
organizacija, įvedė lanko
mumo dienyną. Atėjo vieną 
rytą Vaitkus į darbą ir ste
bisi: koks čia popieriaus 
lakštas iškabintas. Skaito 
“Lankomumo dienynas”. 
Jame visų statybininkų pa
vardės. Prie jų palikta 
ta pažymėti, kada kuris 
vyksta į darbą.

Tinginiai iš pradžių 
paisė dienyno.

— Sugalvojo, mat, kaip 
armijoj drausmę įvesti,

Burnoti burnojo, bet, pa
matę, kad ties jų pavardėm 
vis dažniau ėmė atsirasti 
juodi, ilgi brūkšniai, kad 
k o 1 ū kiečiai besivėlinan
čius per dantį traukia, nu
stojo vėlintis.

Sugalvojo Venckus ir ki
tą naujenybę — dvidešimt 
vieną statybininką suskirs
tė į grandis. Geriausi daįli-

Dvi devynių šimtų tonų 
talpumo siloso tranšėjas J. 
Žemaitės vardo kolūkio sta
tybininkai pastatė per 18 
dienų. Venckus buvo pripa
žintas nagingu statybinin
ku.

Be darbo nesėdėjo ir kiti 
brigados nariai. Pernai bu
vo pastatytos dvi daržinės, 
įrengta veršidė, nauji gar
dai kiaulėms, išbetonuota 
karvidė. Platesni užmojį 
įgavo individualinių na
mų statyba.

Įkurtuves iškėlė kolūkie
čiai Gagilas, Juška, Bau
žys, Gabalis.

Lauryno Venckaus galvo
je gimsta vis nauji projek
tai. Netoli kolūkio gyvuli
ninkystės miestelio Minijon 
įteka Kūlupė. Čia jos šal
tas skaidrus vanduo krinta 
iš šešiolikos metrų aukščio.

vie- 
at-

ne-

tarnauti kolūkiui? Ir Venc
kus sugalvojo priversti upe
lio vandenį vamzdžiais te
kėti i fermas. Toks vanden
tiekis nereikalaus nei šuli
nių, nei siurblių: vanduo 
pats tekės. Iš karto pirmi
ninkas Venckaus projektą 
palaikė fantazija. Gerai ap- 
skaičiav u s , apsvarsčius, 
pasirodė, kad projektą ga
lima įgyvendinti. Šią vasa
rą kolūkio statybininkai 
įrengs vandentiekį pagal 
savo brigadininko projektą.

Popiežiui vis nepatinka. ..
Popiežius Pijus pakarto

jo dar 1049-ais metais pa
darytą pareiškimą, kad jis 
stoja prieš taip vadinamą 
mechanišką apvais i n i mą, 
tai yra, moters apvaisinimą 
netiesioginiu būdu, o labo
ratoriniai, gydytojo kabi
nete tam tikrais įtaisais.* 
Ta praktika, anglų kalboje 
žinoma kaip artificial in- • 
semination arba kasdieni
nėje anglų kalboje “test 
tube babies,” popiežiaus 
akyse yra didelis nusikalti
mas prieš “natūralius pa
pročius” ir prieš “gamtos 
dėsnius.”

Vienas mediciniškas fran- 
cūzų žurnalas neseniai pa 
klausė popiežiaus, kodėl jis 
nestoja prieš celibaciją, tai 
yra, kunigų madą nevesti, 
nes celibacija tikriausiai 
yra prieš “gamtos dėsnius” 
ir “natūralius įpročius.”

Prieš mechanišką vaisi
nimą katalikų bažnyčia ža
da vesti aštrią kovą visose 
šalyse, kur ji tik turi kiek* 
nors įtakos. Amerikoje, 
kur mechaniškas apvaisi
nimas labiausiai paplitęs, 
katalikų leidiniai labai daž
nai ir labai aštriai prieš tai 
rašo. /

Eskimcsai ir kūdikiai
Smithsonian Institute 

mokslininkai Asako, kad Šiau
rės Kanados, Alaskos ir 
Grenlandijos eskimosai da- į 
bar turi apie triskart dau- 
daugiau vaikų, negu turė
davo praeityje. Mokslinin
kai sako, kad prie to prisi
dėdavo faktas, kad jie val
gydavo tik žuvies, taukų ir 
kai kurių žvėrių (baltosios < 
meškos ir kt.) mėsą. Jie vi
sai nevalgė daržovių arba 
vaisių, taipgi nevalgė pieno 
gaminių. Dabar dauguma f 
eskimosų gauna ir kitokįjf 
maisto, kurio jie sugeba nu
sipirkti nuo baitų prekybi-ClĮyll I\vl llUV MU1VU ĮJ1 J Ml

o ,s 7™ ninku, kurie yra įsteigę
uraganas.^ Vėjas skrieja krautuves toli šiaurėje.

Ar jūs žinote,

greičiau už greitąjį trauki
nį, automobilį. Per valandą 
jis nuveja sniego, lietaus 
kupinus .debesis 105 - 120 
kilometrų. Prieš uraganinį 
vėją neatsilaiko šimtametės 
pušys, griūva trobesiai, vir
sta telegrafo stulpai. Toks

(Tąsa 3-ęUin pusk/

Seniau eskimosės moterys 
tapdavo nėščios tik kartą į 
kelerius metus, bet dabar 
tampa nėščios kasmet.

Aston j oje - Fiushinge poli" 
cija suėmė penkis 15-17 metų** 
jaunuolius, kurie bandė išnie-* 
kinti 10 metų mergaitę.

/
1. '

t



4 Buvusio kareivio grįžimas į 
Kretingos srities kaimą

Toronto, Canada
Pelnagrobiai pasinaudoja 
raudonojo pavojaus baubu

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
uraganas sausio vidury už
griuvo J. Žemaites vardo 
kolūki. Venckus nemigo, vi
sa nakti, maude širdi. 0 ry- 
tą statybininkai vietoj tri
jų daržinių rado chaotiškai 
sujauktas lentų, gontų krū
vas. Metų darbas per kelias 
valandas pavirto niekais. 
Statybininkų veiduose jau
tėsi apmaudas, dargi nusi
vylimas. */

— Nėra ko nukabinti 
nosį. Per žiemą, kas tiks, iš
rinksim iš senos medžiagos, 
paruoši m naują, ir gegužės 
mėnesį stovės dar tvirtes
nės, bet kokiai audrai at
sparios daržinės, — kalbė
jo vyrams brigadininkas.

— O kaip su kitais dar
bais?

— Pasispausim ir susi- 
dorosim.

S t a t y b i n i n k a i sp a u dės i. 
Per žiemą buvo iškirsta ir į 
kolūkio lentpiūvę suvežta 
statybinė medžiaga, kolū
kiečiams, kolūkiui. Per die
nas Barisa su pagelbinin- 
kais dirbo langus, duris, 
ri-etė ratus vasarai, kolūkio 
lentpiūvė be paliovos piovė 
statybinę medžiagą.

Vos į Žemaitiją atėjo pa
vasaris ir tylioji Minija iš
laužė ledus, plačiai užliejo 
lankas, paglemždama per 
ilgai užgulėjusį sniegą, sta-1 
tybininkai pradėjo ruošti 
šakniavaisių sandėlį. Jo 
statybą Venckus irgi iš
sprendė savotiškai. Sandė
lis vienu galu atsiduria į 
karvidės, ir iš čia šaknia
vaisiai bus gabenami sta
čiai į tvartus. Viršus bus 
užcementuotas, ir ant jo ga
lės užvažiuoti sunkvežimiai, 
vežimai. Išpils bulves ar 
pašarinius runkelius, jie į 
nudžius ir per specialiai 
įrengtas angas po to pateksi 
i saugvkla.

Prie lentpjūvės buriavo-! 
si kolūkiečiai, stovinėjo prie, 
krūvomis sukrautų rąstų,. 
ginčijosi su statybininkais,, 
kiekvienas įrodinėjo, kad jo į 
medžiagą tuoj pat reikia iš-' 
piauti, reikalavo greičiau' 
pradėti statybą.

— Sveiks, brigadininke, j 
— dėdamas į krūvą sakais j 
kvepiančią lentą, sulaikė j 
Venckų kolūkietis Balsevi-' 
čius. —Medžiaga jau bai- ■ 
giama piauti, laukiame jū-; 
sų, statybininkų, žodžio.

— Ne tu vienas, Balsevi-1 
čiau. lauki naujo namo. Ne
duoda praeiti, skraidina 
mus Kubilius, Ramonas, 
Baltonis. Juk šiemet mes 
turim pastatyti dvyliką na
mu !

I

— T u, Laurynai, s u- 
prask, kaip aš, visą amželį 
glaudęsis svetimam kampe, 
trokštu greičiau turėti sa
vo pastogę, gražų namą su 
stiklinėm gonkom, salkom.

— Suprantu, suprantu. 
Šiemet tikrai savoj troboj 
gyvensi.

Grįždamas iš lentpjūvės, 
Venckus susimąstė. Aštuo
niasdešimt kolūkiečių pa. 
davė pareiškimus statytis, 
keltis j gyvenvietę. Per 
penkmetį Kartena gali dvi
gubai padidėti. Juk staty
boms reikia miško. Šiemet 
kolūkis gavo iš valstybės 
1.230 kietmetrių statybinės 
medžiagos. Kitais metais 
jos reikės dvigubai daugiau. 
Gaila naikinti žaliąjį auk
są. Reikia ieškoti kitu sta- fr v
tybinių medžiagų. Venckus 
daug girdėjo apie namų 
statybą iš pjuvenų. Apie

tai teiravosi pas žinančius 
žmones. Sdkė, kad tai ver
tingas daiktas. Laurynas 
galvoja šiemet padaryti pir
muosius bandymus. Paims 
du procentus cemento, 3 
procentus kalkių, o likusi 
dalis — pjuvenos. Jei pa
vyks, kiek bus sutaupyta 
miško!

— O kas sutiks pirmasis 
statyti namą iš pjuvenų. 
Juk baugu. Ims, ko gero, ir 
sugrius, — abejojo Gūžė.

— Aš pats pirmas sau 
tokį namą pasistatysiu. Juk 
visą amžių nesenberniau- 
siu. Reikia žmoną parsives
ti.

Venckus pakilo su pir
maisiais saulės spinduliais, 
nuplėšė kalendoriaus lapelį 
ii- iš įpratimo perskaitė: 
“Pergalės šventė”. Gegužės 
devintoji priminė Laurynui 
Tarybinėje Armijoje pra
leistas dienas, žodžius, pa
sakytus Venckui jo vado 
prieš paleidimą iš kariuo
menės. — Tarybinės Ar
mijos kariui ir taikus dar
bas yra kovinis uždavinys.

Laurynas Venckus sąži
ningai vykdo vado priesaką.

V. Miniotas

Roseland, 111.
/.<• Rosclando Moterų 

Klubo susirinkimo
Roselando Liet. Moterų 

Klubas turėjo susirinkimą 
geg. 14 d. Dalyvavo gražus 
būrelis narių.

Tvarkos vedėja išrinkta 
A. Elanienė. Fin. raštinin
kės nebuvo; jos vietą užė
mė A. Korins. Vėliau pasi
rodė, kad mūsų sekretore 
Anna Katkus serga. Į klu
bą įstojo dd. Juzėnienė ir P. 
Malinauskienė.

L. Valentienė išdavė ge
rą raportą iš Dailės ii1 Dra
mos Klubo konferencijos. 
R. Samulionienė išdavė ge
rą raportą iš “Vilnies” su
važiavimo. Abu raportai 
vienbalsiai priimti-

Valdyba pranešė, k a d 
moterų piknikas įvyks bir
želio 24 d., Ryan Woods 
miške, Western Ave. ir 87 
St. Draugė Samulionienė 
pasiūlė tam tikslui dovaną, 
kuri priimta su pagyrimu 
ir rankų plojimu.

Randasi ligonių: Peškai- 
tienė vis dar serga nuo už
puoliko sumušimo ir teks il
gai pasirgti. Anna Katkie
nė irgi serga. Linkiu ligo
nėms greit pasveikti ir dirb
ti kartu su mumis.

Buvo įnešimas, kad pa
gerbtume mirusias motinas. 
Draugė A. Elanienė tarė 
kelis žodžius, kad nepamir- 
štumėm tas motinas,) kurios 
dirbo kartu su mumis, nors 
tiek savo širdyje jas turė
kime ir pagerbkime atsisto
jimu porai minučių minė- 
damos Motinos Dieną.

B a i giant susirinkimą 
kilo klausimas, kad reikia 
paimti vietą “Vilnies” pik
nikui taip, kaip kitais me
tais. Valdyba sutiko paimti 
vieta. Draugės gaspadinės 
pakvietė į apatinę svetainę, 
kur buvo pagaminta viso
kių gardumynų kaipo Mo
tinos Dienai. Stalas buvo 
apkrautas visokiais keik- 
sais. Juos pagamino dd. 
Juškienė, Besė Povilonienė 
ir Valantienė. ■ Pasivaiši
nusios, linksmos grįžome į 
namus

M-Š.

Mūsą imigracijos ministras 
I’ickersgill apsižiūrėjo, kad 
jo valdininkai pasielgė žiop
lai sulaikydami Dr. Corlis La
mont, pasauliniai pagarsėju
sį filosofą. Jis greitai patvar
kė, kad Dr. Lamont būtu įleis
tas.

Dr. Lamont, kalbėdamas 
unitarų bažnyčios salėj, pa
reiškė, kad Jungtinės Valsti
jos buvo priešakyje anglosak
su pasaulyje, kas liečia varžy
mą laisvės. Kanada buvus at
silikus labai toli.

Investigacijų komitetai .JAV 
turėję piknikus. Jie laužę 
konstitucines teises individua
lu ir grupių,

“Vadovaujami tokiu, kaip 
McCarthy, Eastland, Dies”, sa 
kė jis, “jie nukrypo nuo tikru 
pareigu ir pasidarė visuome
nės persekiotojais ir darė vis
ką, ko kongresiniai komitetai 
r. et urėtu daryti”.

Jam prakalbas suruošė Hu
manistu Associacija. Jo kal
bos tema buvo “Humanizmas 
ir Laisvės”. Be laisvės, sakė 
.jis, nėra ir humanizmo.

Jungtinėse Valstijose esąs 
obalsis, kurį reakcijonieriai 
nuolatos kartoją:

“Sutik arba neteksi dar
bo”.

“Neužilgo bus ‘Sutik ar ba
dauk’. Tai pavojingas vysty
masis”, sakė jis.

Amerikiečių, įstatymai var
žą laisves. O prokuroro sub- 
xersyviu organizacijų sąrašas 
ūsais “rasi blogiausias dalykas, 
kokį vyriausybė kada atliko”.

“žmonės biaurojami, trau
kiami į juodus sąrašus, ir ne
gali nieko prieš tai pasakyti”.

Jo nuomone, didieji intere
sai tyčia kelia baimę, kad 
jiems būtu lengviau siekti sa
vo tiksli],

“Jie išnaudojo komunistu 
pavojaus baubą ir visus labai 
įbaugino. Jie nori pasičiupti 
visus su jais nesutinkančius, 
kuriu jie bijo, kad nenuvestų 
j ekonominį nupuolimą. Jie 
jaučia, kad iškėlimas negrų 
gali pakenkti interesams tų, 
kurie išnaudoja negrus”.

Daugiausia jis kalbėjo apie 
humanizmą ir tradicines reli
gijas. Jis sakė, kad pirmuoju 
humanizmo principu yra at
metimas visų tikėjimų į virš- 
gamtiškumą.

“Humanistas tiki, kad žmo
gus yra evoliucijos produktas 
ant šios žemės, ir kad nėra 
gyvenimo po mirties”, pareiš
kė jis.

Mirtis, tęsė jis, kaip tokia, 
nėra blogas dalykas, bet “tam 
tikras gyvybes partneris di
džiajame revoliuciniame pro
cese”.

“Mirtis yra ateities kartų 
draugas, kadangi gamta pa
sakė, kad pabaigoj tam tikro 
laiko mes sunaikinamo seną 
organizmą ir duodame naują 
—vaikus ir anūkus”.

Humanizmas pabrėžius fak
tą, kad jis yra tarptautinis.

“Nors mes turime dirbti dėl 
savo šalies gerovės, tačiau vi
suomet yra pasaulis už mūsų 
rubežiu, kurs yra dalis žmo
nijos”.

“Mes negalime išspręsti sa
vo problemų tiktai jausmais. 
Mes turime atsisėdus gerai 
pagalvoti ii- surasti išėjimą”.

Humanistai, sakė jis tiki į 
plačias socialus programas su 
civilinėmis laisvėmis ir žodžio 
laisve.

“Visi turi turėti teisę kdibė- Į 
ti, išskyrus kurstymą prieĮ 
prievartos ar atėmimo gyvy
bės. Mes turime, ginti teises 
kataliko ir bedievio išreikšti 
savo mintis”.

Motorinių vežimų ir va
žiuotos ekspertų nustaty
ta, kad sunkvežimis turi būti 
visas patikrintas po 20,000 
mailių kelionės, lėktuvas po 
30,000, traukinio lokomoty
vas po 60,000 mailių.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Kenosha, Wis.
V

Mirė du lietuviai
Jonas Tautvydas, 71 m., 

mirė geg. 12 d., savo na
muose, 5035 — 28th Avė., 
po trijų mėnesių ligos.

Jis gimė 1884 m., Lietu
voje. 1905 m. atvyko į Port 
Washington, Wis. 1908 m. 
vedė Eugenia Benedict ir 
1913 atsikėlė į Kenosha, 
kur gyveno iki mirties.

Dirbo Vincent - McCall 
kompanijoj per 33 metus ir 
prieš 3 metus buvo pasi
traukęs. Buvo narys SLA 
212 kuopos.

Liko dideliame liūdesyje 
žmona, duktė Mrs. Charles 
Bružas, anūkas ir proanū- 
kas.

Frank Drigot, Sr., 78 m., 
iš Pleasant ir Prairie kai
melio, mirė gegužės 14 d., 
St. Catharine ligoninėje, 
trumpai sirgęs.

Velionis gimęs Lietuvoje 
1877 m. Į Joliet, Ill., atvyko 
1905 m., 1906 m. atsikėlė į 
Kenosha ir vedė Frances 
Simonas 1913 m.

Drigot dirbo American 
Brass Co. nuo 1913 iki 
1945.

Be žmonos, liko du sūnūs 
ir dvi dukterys. Pirm jo 
mirė du sūnūs ir brolis Wil
liam.

Ieškomas diuc/ęs žmogus

Walter Heuvelman,, 74 
m., 3026 — 60th St., išėjęs 

j geg. 12 d. į netolimą krau-

WORCESTER, MASS.

Kviečiam Visus i

OLYMPIA PARK
Čia bus vasaros sezono atidarymo iškilmė

Įvyks Gegužės-May 30

Jonas Sabaliauskas Ona Dirvelienė 
Tenoras Sopranas

Bus skanių užkandžių, muzikos ir liaudies dainų 
programa, kurią patieks Aido Choras ir duetistai 
Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, vadovaujant 

mokytojui Jonui Dirvelių).
Liet. Sūnų Draugija

nrinnumunnn

Hartford, Conn.

ŽAISLU VAKARAS
Šį šeštadienį

Gegužės 26 May
Moterų Klubas, užbaigdamas svetainėse šio se

zono veiklą ruošia žaislų vakarą. Šio pobūvio 
tikslas remti spaudą. Jči mes savo spaudos ne- 
remtume, kas gi kitas ja besirūpintų?

Dėl to kviečiame vietos ir apylinkės spaudos 
patriotus į šį šauniai ruošiamą pobūvį. Bus 
galima pažaisti, su artimaisiais pasikalbėti, ska
niai pavalgyti, ir gražų reikalą paikinsite.

Tasai vakaras įvyks šeštadienį, gegužės 26> 
Laisvės Choro svetainėje, 155 Hungerford St. 
Prasidės 6:30 vai. vakare. įžanga 1 doleris.

Rengėjos
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Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto paklotų siun

timo j Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu iš anksto muitu 
ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas tam, kam jis siunčiamas, 
l’akietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l sv. bekono, 1L sv. jau
tienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 .sv. miltų, 2 sv. ryžių, 3 sv. cukraus 
ir sv. šokolado

Pakietas Nr. 2. Kaina. $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. jautienos, 
2v. bekono, 2 sv. taukų, 3 komikai sardinių, 5 sv. miltų, 2 sv. cukraus ir 
!•: sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, kok.i pa
klotą norite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą Muitai 
j paminėtas kainas juokuoti. Rašykite: . ...

Vytautas Skrinska, savininkas
WEAL P1U1AKMACY — .29 KELLY SQ. — WORCESTER, BIASES.

i 
j

i
i

tuvę negrįžo namo. Pasiro
dė, jis nebuvo krautuvėje, 
kurion ėjo. žmona pranešė 
•policijai, kuri jo ieško.

v Kenoshietis

Peršokusių 65 amžiaus 
metus asmenų ligos užtrun
ka du kart tiek, negu tokią 
pat ligą turinčio žmogaus 
tarp 15 ir 64-ųju metų.

i, * imt wmtotb

Greit Persiančiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turini susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 

pasiunčiain pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos doleri 
Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuritimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $4(K) kainuoja 
$1.65. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per Trans-Atlantic Cable 
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (iki 300 
dolerių).

Visi, norintieji pasiųsti pinigų į Lietuvą, kreipkitės j mus, atsiųskite 
adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY — 20 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

BROCKTON-MONTELLO, MASS.

Gegužes 25 May
Draugiškas Vakaras spaudos naudai įvyks 

gegužės (May) 25 d., Taut. Namo Kambariuose, 
pradžia 7:30 vai. vakare, rengia LLD 6 kuopa. 
Kviečiame visus spaudos mylėtojus atsilankyti. 
Tai bus paskutinis parengimas po žiemos sezono 
salėje. Pasitarsime spaudos reikalais ir prisi
rengsime prie piknikų.

Geo. Siūlaitis
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DRABUŽIŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas 

i 8—10 Savaičių
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SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $55.00
3 jardai puikiausios rūšies 100% virgin wool medžia
gos del moteriškės suknelei, spalva užgirta per U.S.S.R. 
sulyg vėliausios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
3,z/|. jardai puikiausios rūšies 100% grynos vilnos me
džiagos dėl vyriško siūto. Spalvos: pilka, ruda, mėlyna 
(navy blue). Visos medžiagos aukščiausias rūšies ir ne
girtos per U.S.S.R.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio del vyro ir mo
teriškės ir yra labai patogus pasiuntimas per mumis, nes 
mes sutaupome jums pirkimo ir pakavimo klapatą. Už 
tuos pinigus mes užtikriname jus, kad jūs negalėtumėte 
geriau nusipirkti patys pirkdami.

Pasiųskite money •orderį -j Ideal Pharmacy, 
29 Kelly Square

V. G. Skrinska (savininkas), Worcester, Mass.

• -■

SIUNTINYS—LA $55.50
3 jardai 100% grynos vilnos medžiaga del moteriškės 
palto. Spalva pilka (Oxford gray), mėlyna (navy blue), 
arba juoda. Pasisius šiltą žieminiu! Lietuvos orui. 4 
jardai puikiausios rūšies Rayon pamušalui pritaikytos 
spalvos, 1 pakas skirtingų adatų, 1 didelė špulė pritai
kytu siūlų, 6 gražūs pririnkti guzikai priedui gražesnei 
išvaizdai.

SIUNTINYS ML-3 $56.00
parėdui batų, rudos ar 
(size) ir spalvą kokios

puikiausios rūšies nie-

1 1 pora puikiausios odos vyriškų
1 juodos spalvų, pažymėkite mierą
’ pageidaujate.

! 3Vj. jardai 100% grynos vilnos
džiagos del vyriško siūto, spalva pilka (oxford gray), ; 
šviesiai rusva, mėlyna (navy blue), juoda plonom švie- ;
šiom druoželėm. J

4*4*4,4"ž**F4*4*4>4>4a4Mi,4*4*4*4*4,4>4^Mi,4*4*<HMi*4*4,4**H>4*4>4*4*4*4HHH*4Ml*4*4Ml<4*4MHM|>«

Lawrence Mass.

BANKETAS

Lawr-encieciai rengia pirmą šiuoni sezonu puikų 
banketą, kuris įvyks sekmadienį

Gegužės 27 May
Maple Parke, 2-rą Valandą Popiet

Kviečiame visos apylinkės visuomenę atsilan
kyti. Bus labai geri valgiai ir tyrame pavasa
rio ore linksmai praleisite laiką. Kadangi pir
mas šiuom sezonu parengimas Maple Parke, tai 
ypač svai’bu jame dalyvauti.

Rengėjai

3 pusi. Laisve (Liberty). Penkt., Gegužės (May) 25, 1956



Chicago; III.
Šaunus buvo Vašių 
vestuvių pokilis

Jau prieš keletą savaičių 
ėmę šliūbą, Vincas ir Elz
bieta (buvusi Tilindjenė) 
Vašiai praėjusi sekmadie
nį Mildos salėje iškėlė savo 
vestuvių pokilį. Susirinko 
gražus skaitlius abiejų 
draugų ir draugių.

Apie antrą valandą sve
čiai skaniai valgė šauniai 
paruoštus pietus. Baigiant 
pietauti be didelių ceremo
nijų V. Andrulis, paprašęs 
tylos, pasveikino naujaved- 
žius ir pakvietė keliolika:iš 
svečių išreikšti mintis. Pir
mutinė tame skaitliuje bu
vo A. Jonikienė. Ji pir
miausiai anglų kalboj svei
kino draugus Vasius ir visą 
jų šeimą, kuri lyg Motinos 
Dieną apvaikščiojant sėdė
jo apsupus motiną ir ką tik 
gautą patėvį. Paskui lietu
viškai pakalbėjus Jonikienė 
supažindino visus su visa 
šeima, kuri susideda seka
mai: sūnus prof. Albinas 
Tilindis, jo žmona, airių 
tautos ir jų trys vaikai; 
duktė Ona, jos vyras lenkų 
tautos. Onos uošviai taipgi 
sėdėjo prie stalo. Pranas Ti
lindis, kitas sūnus, gyve
nantis Holland, Mich., ne
pribuvo į vestuves. Jis ve
dęs kitatautę ir turi mer
gaitę.

Prof Albinas Tilindis yra 
Lansing, Mich., aukštosios 
mokyklos superintendento 
pagelbininkas.

Tai tokią šeimą “pavel
dėjo” Vincas Vasys paim
damas sau už žmoną Elz
bietą Tilindienę. 
kūs žmonės.

Dar kalbėjo J. 
kas, L. Prūseika, 
kas, F. Kirka, J. Jokubką, 
S. Straukas iš Beverlev 
Shores, Ind., ir A. Gukas. 
Einant prie pabaigos V. 
Andrulis pakvietė prof Al
biną Tilindį tarti žodį. Jis 
labai gražiai (anglų kalboj) 
išreiškė visos šeimos linkė
jimus savo motinėlei ir pa
tėviui ilgai ir laimingai gy
venti. Sakė, jog jis mano, 
kad jiedu mokės tą gyveni
mo laivelį vairuoti. Ant ga
lo Elzbieta tarė nuoširdų 
ačiū visiems atsilankiusiem 
ir Vincas Vasys baigė kal
bų ceremonijas taipgi dė
kodamas savo draugams ir 
draugėms, kurie atsiliepė į 
jų pakvietimą.

Vakaras baigėsi su skam
bia muzika ir šokiais. Mu
zikantai buvo Jurevičius su 
klarnetu ir Baranauskas su 
akordionu.

Nekuriem apleidus anks
čiau, mažas būrelis dar bu
vo gaspadinių antru kartu 
pavaišintas skania vištiena 
ir kitais gardumynais. Čia 
jau ir dainos pasigirdo. Ir 
taip labai smagiai praleido
me tas nuoširdžių vilniečių 
ir viso pažangaus judėjimo 
draugų V. ir E. Vašių ves
tuvių pokilį.

Gaila, kad pokilis įvyko 
Motinos Dienoj. Daugelis 
norinčių dalyvauti turėjo 
užkvietimus pas savo vai
kus ant Motinos Dienos 
pietų.

P. Stanči-
L. Joni-

Rep.

Aido Choras
irPo daugybės praktikų 

keturių vaidinimų “Grigučio”, 
choras pasiėmė vieną savaitę 
atostogų. Visi choristai pra
šomi susirinkti birželio 1-mos 
vakarą, 8 vai. Girdėsime visų 
veiksmų raportus, pasitarsime 
apie ateitį, biskelį padainuo
sime ir turėsime dar ką.

Valdyba

4 ptul. Laisva (Liberty). Penkt., Gegužės (May) 28, 1956

NevvYorto^<Mžgfe2lnl(W [Moterys rengia Tėvų 
Dienos pobūvį

Protestantą dvasiškis sako, kad 
reikia diskusuot su komunistais
Kai kurie protestantų dva

siškiai kritikuoja 
rių A. J. Mušte, 
kauti sekmadienį 
batuose Carnegie 
su komunistais, 
liberalais, 
kams nepatinka, 
kalbės iš vienos platformos su 
komunistų generaliniu sekre
torium Dennisu.

Mušte, kuris yra presbite
ri jonų kunigas, sako, kad jis 
nepaisys kritikų ir debatuose 
dalyvaus. Jis sakė, kad ne
mato mažiausios priežasties, 
kodėl tokiuose debatuose ne
dalyvauti. Jis sakė:

“Aš esu ideologinis komu
nizmo priešas, su jais nesu-

žymų pasto
li am jis se- 

dalyvaus de- 
salėje kartu 

socialistais ir 
Ypatingai kriti- 

kad Mušte

Iš teismo salės

sugebėjo 50 metu atgal, ir

Barbara Hartle, buvusi Smi- 
tho akto auka, kuri paskui 
tapo išdavike prieš savo ide
ologinius draugus, jaui kelin
tą dieną liudija septynių ko
munistų vadų byloje Foley 
Skvere teisme.

Jos atmintis, pasirodo, to
kia puiki, kad ji 
atminti ištraukas iš 95 teore
tinių knygų ir brošiūrų. Bet 
ji “atsiminė” tokiu būdu: pro
kuroro asistentas Robson jai 
skaitė ištraukas iš tos ar kitos 
knygos, iš tos ar kitos brošiū
ros, ir vis klausė: “Ar atsi
menate tą?” Ir ji atsakė, kad 
atsimena.

Prokuroras nemažai kon
centravosi, kad įrodyti, jog 
komunistai naudojo kovą prieš 
rasizmą kažkokiems sukilėliš- 
kiams tikslams. Jis citavo iš 
įvairių brošiūrų apie negrų 
klausimą, kur aiškinama, kad

Harlemo žmonės vėl 
klausėti B. Daviso

kur 
komunistas, 

Harlemo

pripildė
St. kam- 

vcržėsi

Praeitą savaitgalį ilgametis 
New Yorko miesto tarybos 
narys ir komunistų veikėjas 
Benjaminas Davis kalbėjo mi-1 
tinge po atvirus dangumi Har
leme. Davis dabar jau nesėdi 
miesto taryboje ir jis neseniai 
grįžo iš kalėjimo, kur buvo 
kalinamas kaip 
bet jis neprarado 
žmonių pasitikėjimo.

Tūkstantinė minia 
gatvę Lenox ir 126 
pe, šimtai žmonių 
prie jo, kad paspausti jam 
lanką. Jis buvo smarkiai ap-, 
loduotas, kai pasakojo, kaip 
net kalėjime būdamas kovojo 
prieš rasinę segregaciją, prieš 
kalinių padalinimą atskiruose 
blokuose Į baltus ir negrus.

šalia Daviso kalbėjo ir Ja
mes Jacksonas, negras komu
nistas, kuris dabar sir šešiais 
kitais teisiamas Foley Skvero 
teisme.

“KOMITETAS Už 
EISENHOWERJ”

New Yorke įsikūrė “Komi
tetas už Eisenhower}”. Jis 
darbuosis išrinkimui Ike ant
ram terminui. Jis susideda iš 
republikonų. Komiteto pirmi
ninke paskirta turtinga ponia 
Loeb.

Buvęs policininkas John G. 
Sullivan tapo rastas kaltu vie
nos Forest Hills krautuvės 
apiplėšime. Jis buvo polici
ninku nuo 1947 iki 1953 me
tų.

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Seniausia Camera Krautuvė Bay- 
ridge. Prisiruoškite 'nusifotografa- 
vimui vasaros metu. Turime Ca
meras, filmų, ir padarome fotogra
fijas. Autorizuotas agentas dėl Bell 
ir Howell, Kodak, Graflex.

SHORE ROAD FOTOSHOP
8527—3rd Ave. (arti 86th St.)
Brooklyn BE. 8-0570 

tinku. Tai kaip tik. todėl einu 
su jais debatuoti. Aš esu Įsi
tikinęs, kad krikščioniškas li
beralizmas neturi bijoti susi
tikti akis akin str socializmu, 
radikalizmu arba komuniz
mu . ..”

Apart Mušte ir Deninso de
batuose dalyvaus socialistų va
das Norman Thomas, kairių 
pažangiečių senas intelektua
las profesorius DuBois, libera-

Debatai - mitingas įvyks, 
kaip sakyta, sekmadienį, ge
gužės 27-ą, 8 vai. vakaro. Tai 
bus vienas įdomiausiu mitingi! 
ilgu metu eilėje, sako jo ren- 

negrai Pietuose turi kovoti ne 
vien už balsavimo teisę, bet 
ir už savo kultūrinę autono
miją, ii* jis teigė, kad tai 
“separitizmas nuo Amerikos”.

Robson taipgi ištraukė se
nus Lenino ir Stalino raštus, 
kai kuriuos, kuriuos rašė net 

juos bandė
pritaikyti prie Amerikos ko
munistų taktikos darbuotėje 
negrų tarpe.

Barbara Hartle taipgi cita
vo straipsnį, kurį parašė ap
kaltintasis Fred M. Fino. 
Strapsnyje jis sakė, kad “rei
kia užpildyti prarają tarp te
orijos ir praktikos”. Na tai 
kas? lyg klausti norėjo Fine. 
Bet teisėjas Įsakė rekorduoti 
tą ištrauką kaip įrodymą. O 
tas įrodymas, sake prokuro
ras, tai, kad perėjimas iš teo
rijos praktikon reiškia—revo
liuciją. B.

Floridoje mirė 
Jurgis Zablackas

Floridoje, gegu
žės 20 d. mirė Jurgis Zablac
kas. Palaidotas (jo palaikai 
buvo sudeginti Clearwater 
krematori.jo.je) gegužės 22 d. 
žinią apie jo mirtį pranešė 
velionio žentas Pr. Pakalniš
kis.

Jurgis Zablackas buvo ilga
metis darbininkų judėjimo da
lyvis. Kadaise jis gyveno Ak
ron, Ohio, po to persikėlė į 
New , Yorką—gyveno Maspe- 
thc ir dirbo Laisvėje. Prieš 
keliolika metų visa Zablackų 
šeima išvyko į Floridą apsi
gyventi. Jau per kai kurį lai
ką velionis sirgo.

Paliko liūdesy žmoną, duk
rą Adelę, žentą P. Pakalniškį, 
anūkę Franciną, sūnų Vytautą 
ir marčią, taipgi giminių ir 
draugų.

Visiems jiems liūdesio va
landoje reiškiame užuojautą, 
o velioniui lai būva ilga 
mintis.

at-

Amerikos ambasadorius In
dijoje čia kalbėdamas pasakė, 
kas reikėtų Amerikai daryti 
Azijoje “sulaikymui komuniz
mo”. Jis siūlo mūsų vyriausy
bei tuojau paskelbti “Marša-* 
lo Planą dėl Azijos”. Pagal 
tą planą Amerika Azijoje iš
leistą nuo 5 iki 10 bilijonų 
dolerių.

REAL ESTATE

304 Dickinson St. Pirkti ar inves
tuoti. 12 kambarių^ 2 vonios, karš
tas vanduo, šiluma. Ištaisytas alieji
nis pečius, vasarą ir žiemą. Naujai 
i.šmaliavota ir popieriuota. Tuščia. 
Tiktai $6750. G.. I. ar civilis.

RI. 6-9613 arba SH. 7-5666 
Philadelphia

(101-102)

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su Šypsena’’
CHELSEA LUMBER CORP.

71—«8th Ave., CH. 2-6496-7

Smarvė atėjusi iš N. J.
Pirmadienį, antradienį ir da

linai trečiadienį New Yorke ir 
apylinkėje jautėsi keista 
smarvė, kažkoks netyras oras. 
Radijo komentatoriai ir spau
da apie tai nemažai kalbėjo, 
bet niekas nenurodė priežas
ties. Oro švaros komisijonie- 
rius daktaras Greenbergas pa-* 
reiškė, kad nepasisekė surasti 
pačiame New Yorke priežas
tį. Iš to jis padarė išvadą, 
kad ta smarvė atėjusi iš ana
pus upės, greičiausiai iš indus
trinių New Jersey
kurios šliejasi prie pat

vietovių,
New

su šė
lt tiri e

Staton Island policija 
kė grupę jaunų vaikinų, 
padirba ir parduoda auto vai
ruotojų leidimus (laisnius). 
Tie leidimai esą taip gerai 
padaryti, .jog .jų negalima at
skirti nuo oficiališkų valdžios 
išduotų leidimų.

New Yorko
spaudoje

“Herald - Tribune” atspaus
dino vedamąjį straipsnį apie 
besikandžiojančių šunų pavo
jų. Keletas savaičių atgal 
pašto departfncntas Washing- 
lone pranešė, kad kasmet šu
nys apkramtė tūkstančius laiš
kanešių. “Herald-Tribune” sa
ko, kad panašūs nusiskundi
mai New Yorke girdisi ir iš 

' kitų grupių : gazo ir elektros 
matavimo aparatų ' (“myte- 

į rių”) tikrintojų, duonos pri
statytojų, aliejaus kuro išve
žiotoji!, jau nekalbant apie 
“keliaujančius seilsmenus”.

Kai kam ta problema gali 
atrodyti juokinga, sako “He
rald-Tribune”, o daugelis šu
nų savininkų, nenori girdėti 
nusiskundimu, bet faktinai tai 
rimta problema. Paštininkai, 
pavyzdžiui, taip susirūpinę, 
kad kai kurie jų dabar su sa
vimi nešiojasi šunų saldainius 
(ir tokių yra), kad pavojui 
atsitikus numesti rudžiui ....

* * *
Duoti ar neduoti jaunuo

liams gerti? Tą klausimą da
bar diskusuoja keli .New Yor
ko laikraščiai. Mat, artinasi 
mokslo metų pabaiga ir visos 
mokyklos, ypatingai viduri
nės (high schools) rengia 
baigtuvių partijas.

V i s o j e eilėje mok y k 1 ų 
kytojai ii’ tėvai sutiko, 
jaunuoliai gali gerti alaus 
tas pabaigtuves. Vienas 
kytojas išsireiškė:

-“Jeigu neleidžiame jiems 
nieko alkoholinio gerti, tai jie 
slapta išslenka, nuslenka prie 
automobilių ir ten tamsoje ge
ria. Geriau juos vaišinti alum 
ir turėti po savo priežiūra....”

pa-

mo-

per
mo-

GAUKIT LAISVEI 8KATTYTOJ4 
Užrašykite Laisvę savo draugui

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

Asthma, Hay Fever, Acne, Bron
chitis, Galvos Skaudėjimai, 

Adenoid, Rash.
ALLERGY TESTING LAB.

Herman Hirshfield, Dir.
133 E. 58 St., kamp. Lexington 

Eldorado 5-3137

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. xTai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame 
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12. Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y,

prezi-

New Yorkas - štai 
aš atvykau....

Kuomet Indonezijos 
(lentas Sukamo atskrido New 
Yorko Idlewild aerodroman 
antradienį, jis iškėlė rankas i)’ 
su šypsena sakė: “Now Yor
kas—štai aš atvykau!” Jis sa
kė, kad visuomet syąjojo pa
matyti tą stebuklingą miestą, 
bet paskui pridėjo,k kad “Ti
kroji Amerika tai ne jos dan- 
gorėžiai ir- jos paviršutiniška 
išvaizda, bet jos žmonės gat
vėse, jos vaikų juokas, jos 
džiaugsmai ir sielvartai ...”

Sukamą aerodrome 
miesto valdybos nariai, taip
gi daugelis Jungtinių 
atstovų, ypatingai Azijos-Af- 
rikos bloko. Trečiadienį Su
kamo dalyvavo tradiciniame 
sutikimo parade, kuri New 
Yorko miestas surengia kiek
vienam žymiam svečiui, jam 
tapo Įteikti miesto raktai ir 1.1.

Ketvirtadienio vakare Su
kamo apleido New Yorką.

sutiko

Tautu

{vairūs atsitikimai
Majoras Wagneris pakvietė 

aplinkinių priemiesčių (Fair- 
field, Westchester, Nassau ir 
Suffolk apskričių miestelių) 
majorus atvykti pas jį ir pasi
kalbėti apie bendrus reikalus.

Wagneris jaučia, kad tam 
tikrais klausimais tarp prie
miesčių ir New Yorko miesto 
yra tam tikri nesutikimai, ku
riuos galima būtų išlyginti.

Ypatingai problemų yra 
tarp New Yorko ir Westches
ter apskrities. Tenykščiai 
miesteliai ir parkai rengiasi 
šiam sezonui su tam tikrais 
planais neįsileisti prie jų prie
plaukų New Yorko miesto 
žmonių, kad jie tų prieplau
kų pliažų “nepripildytų”. 
New Yorko keliami siūlymai 
atsakyti Westchesterio parei
gūnams draudimu neleisti jų 
gyventojams lankyti New Yor
ko teatrus .... 

* * *
Apkaltintasis Daniel, kuris, 

sakoma, padėjo abortininkui 
supiaustyti į gabalus operaci
jos metu mirusią merginą Ja- 
(jueline Smith, prašo būti iš
teisintu. Jo advokatai teigia, 
kad nėra įrodymų, jog mergi
na mirė, nes jos kūno dalių 
nerasta. Policija anksčiau iš
gavo iš Danielo ir abortininko 
Pijuano prisipažinimus, kad 
jie tą nusikaltimą atliko. Mer
gaitės kūną jie supjaustė, su
vyniojo į daug mažų pakelių 
ir išmetinėjo.

CAPT. CLIFF
Vlounders Kasdien 

Paprastom dienom 8 v. ryto 
šešt. ir Sekm. prieš 7:30 v. r.

Saugu, pasitikima.
POOP DECK. DK. 

FR. 8-6324 
Skambinkite pirm 11 v. ryto

MAISTO Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariame siųsti pa

klotą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies; 3 sv. taukų (Armour kenuke);

1 sv. Armour bekono pirmos rūšies; 2 sv. Armour kumpio kone; 1 sv. 
kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon
densuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių miltų; % sv. geriausios arbatos:
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntimu.

Kreipkitės j mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini
gus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

Jau kelinti metai moterys 
surengia šaunų pobūvį pami
nėti Tėvų Dieną. ‘Kad netruk
dyti šeimoms, šiemet pobūvis 
rengiamas biskelį ankstėliau*, 
pirm tos dienos. įvyks birže
lio 9-os vakarą, Liberty Audi
torijoje. Bus vakarienė, 6 va
landą. Plačiau apie tai ma
tysite sekamose laidose.

Klubietė

DVI NAUJOS MOKYKLOS
Bronkse pradėjo statyti dvi 

naujas aukštąsias mokyklas. 
Per abi mokyklas galės mo
kintis trys tūkstančiai moki
nių. Toje miesto apskrityje 
mokyklose susikhnšimas labai 
didelis. Mat, Bronksas dar 
vis smarkiai tebeauga gyven
tojų skaičiumi.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Pirmas metinis piknikas, Liet. 
Taut. Namo Parke, Keswick Rd. 
Rengia Liet. Taut. Namo Draugovė, 
gegužės 30, pradžia 1 va), dieną. 
Bus valgių, gėrimų, muzika. Se
niai jau matėmės, sueisime, draugiš
kai pasikalbėsime. Kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Komitetas. (101-103)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Groserne ir Delicatessen

Ideališka porai. Tuojau užimama. 
Turime kitą biznį, už tai reikia 

šitą parduoti prieinamai.
Bayside. BA. 5-1616.

(99-105)

šeimyniškas biznis — Bar ir Grill, 
Ridgewood, Brooklyn. Pilni laisniai, 
banketams salė; įsteigta 9 m., iš
taisyta virtuvė. Geras biznis šeimai. 
Pageidaujama pinigais $10,500.

EV. 2-9431, nuo 2 iki 6 v. vak.
(101.-103)

Delicatessen. Ideališka šeimai. 4 
metų lease. $10,000. Valhalla, N. Y. 
White Plains 9-7394. Taipgi skam
binkite WH. 8-9741.

(101-107)

Delicatessen ir pieniniai valgiai. Ge
rai įsteitgas biznis. Turime parduo
ti iš priežasties mirties šeimoje. 
Pirkite tiesiai nuo savininko. įsteig
ta 10 metų. Ideališka šeimai.
WE. 9-4149; WH. 6-5635, po 7 v., v.

(101-104)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MATTHEW A 
BŪYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*06**W*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE *

Namų darbininkė. Guolis vieloje. 
Biznio pora, 3 vaikai. Nuosavas 
kambarys, gera alga; gera va
lytoja; paprastas virimas.

NE. 6-2060.
(99-102)

Namų darbininkė. Guolis vietoje. 
Gera valytoja. Nėra skalbimo ar vi
rimo. Nuosavas kambarys. Vėliausi 
paliudijimai. Malonus darbas. Galin
ti apleisti miestą vasaros melu. 1962 
—65th St., B’klyn. BE. 2-5865.

(100-103)

Namų darbininkė. Paprasta virėja. 
Guolis vietoje, nuosavas kambarys, 
privatiški namai Atlantic Beach. Vi
si įtaisymai. $50 j savaitę, šaukite 
1-4 v. dieną OX. 5-1567.

(101-104)

Virėja—Abelnas namų darbas. Guo
lis vietoje. Nuosavas kambarys ir 
vonia. Patyrusi su vaikais, turime ir 
kitus nuolatinius darbininkus. Vė
liausi paliudijimai. Larchmont.

TE. 4-4601
(101-104)

HELP WANTED-MALE

Refrigeration Mechanics. Darbas 
prie įvedimo prekybinių šaldytuvų, 
oro vėdinimo aparatų, taipgi ir prie 
pataisymo. Patyrę. Nuolatinis dar
bas. Su auto. Praneškite savo am
žių. maždaug algą ir patyrimą, taip
gi paliudijimus. CY. 5-3866.

(102-106)

Pečkurys. Liejykloj pagelbininkas, 
prie švino ir vario. Aukšta alga. 
Apdraudos sveikatoje ir paašlpoje. 
Šaukite;

GI. 8-9800

(96-102)

Reikalingi
Milling Machine ir Drill Press Ope
ratoriai, taipgi Lathe Hands. Tur
ret Lathe Hands, prie Morey Ma
šinos. 1-mos klasės mechanikai 
prie instrumentinių įrankių.
AERO-CAL INSTRUMENT, INC. 

34 Munson St.
Port Washington, L. I.

„ (96-102)

MECHANICS & TRAINEES

Su Maširfšapūs patyrimu. Stovinti ir 
prie stalų. Gera alga. Nuolatinis 
darbas.

SP. 7-3362
(96-102)

Truck Mechanics. Patyrę, darbas 
švarioj moderninėj pataisymų ša- 
poj; duodame darbines kelnes; pen
sija, aukšta alga. Matykite Mr. 
Kutchera, 9 v. r.—5 v. vak. Mokanti 
skaityti ir rašyti angliškai.

WHITE MOTOR CO.
547 W. 47th St., N. Y. C.

(96-102)

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS 
Aukokite Savo Kraują

Egzaminavimo gydytojas turi ras
ti jus tinkamus sveikatoje.
Kraujo autokotojai bus užmokami
Kreipkitės pirm, iki šešt. kasdien 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

340 — Second Ave., N. Y.C.

Slaugės, RN’s. Taipgi laisniuotos 
Practicals, O. R. slaugės. Puiki alga, 
geros valandos. Pritaikome gyveni
mui vietas, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: Eva Roberts, R. N., Ve
dėja. OR. 7-2800.

(100-106)

Vedusios Poros. Guolis vietoje. Na
mų darbininkai. Virėjai ir palar 
nautojai. Pageidaujami vyrai, kurie 
gali vairuoti mašinas. Puikūs na
mai, gera alga. Šaukite

Mr. Ancona. EL. 5-3227
(101-104)

REAL ESTATE

Rakandų apmušinėjinio, rakandų ir 
spintų išdirbystės biznis pardavi
mui. Su visais Įtaisymais. 3 aukš
tų mūrinis pastatas, 3 garadžiai, 
krautuvė ir du moderniški 5 rūmų 
apt. Flushing-Broadway. Albert 
E. Munno, Agentas, 43-58 162nd St. 
IN. 1-9300. Flushing.

002-105)

šiukšlių rinkėjai stojo j ko
vą Elmont, Long Island, apy
linkėje. Valdžia bando strei
ką sulaužyti skebų pagalba.

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
' ir Sausi.

$7 i dieną. Nuo Manhattan 
žiuokite Sunrise Highway iki 
Grove, laikykitės į pietus ant
Grove, pąskui į kairę ant Jeffer
son.
11 Hudson Ave. . FR. 8-2170

va- 
So. 
So.




